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   تستفز سكون الشجب واإلدانةعملية نتانيا .1
أن : الناصـرة وغزة  من  فتحي صباح   و أسعد تلحمي     وعن مراسليها   نيويورك من 6/12/2005الحياة  نشرت  

مة، فانبرى جميع أقطاب األحزاب االسرائيلية       جاءت في سياق المعركة االنتخابية المحتد       االسرائيلية كل الردود 
عقـد  وفي هذا الـسياق     . حرص شارون وموفاز على ايالء العملية اهتماماً بالغاً       حيث  , الى المطالبة برد مالئم   

شارون مساء أمس جلسة مشاورات طارئة مع موفاز وعدد من الوزراء ورؤساء األجهـزة األمنيـة القـرار                  
وتوقعت االذاعة االسرائيلية أن يقر التوصيات التي قـدمها          . نتانيا أعقاب عملية الخطوات الواجب اتخاذها في     

قطاع على السواء ودرس امكـان      الرؤساء األجهزة األمنية، وفي مقدمها استئناف عمليات االغتيال في الضفة و          
ـ              الق منـاطق   منع تنقل مئة من الشخصيات الفلسطينية المشاركة في الحملة االنتخابية للمجلس التشريعي وإغ

وافق موفاز على استئناف عمليات التصفية المحددة ضـد ناشـطين فـي الجهـاد      من جهته   و. الضفة والقطاع 
 وقال إنه يتوجب على     ,ى الجنراالت في حزبه الى اجتماع امني      مدعا، من جهته، قدا   فقد  بيرتس  أما  . االسالمي

نبغي على من يريد الحصول علـى دولـة       واضاف أنه ي  . اسرائيل مواصلة الحرب على االنتحاريين ومرسليهم     
موفاز هدد بأن العملية تنطوي     أن   يشار إلى و .مستقلة أن يبرهن أن في مقدوره السيطرة على اراضيه وادارتها         

وأضاف أنه توجـه الـى المستـشار        . على خطورة بالغة ولن يكون بمقدور اسرائيل أن تمر عليها مر الكرام           
ناف عملية هدم منازل الفلسطينيين وطالب السلطة الفلسطينية باتخاذ كـل           القضائي لتلقي الضوء األخضر باستئ    

 وقال إن اسرائيل لـن      , برد قاٍس ومؤلم    أيضا وهدد شالوم  .االجراءات قبل أن تتدهور األوضاع بصورة شاملة      
لتحتية والم السلطة ورئيسها لتقاعسه عن تفكيك البنية ا       . تحتمل سفك الدماء في شوارعها واطالق قذائف القسام       

 ميـرتس الـى   مـن وانضم ران كوهين     .للمنظمات المسلحة وبتمكينها من المشاركة في االنتخابات الفلسطينية       
وشن أقطاب اليمين المتشدد هجوماً على سياسة شـارون ورأوا فـي             .المطالبين بنزع سالح فصائل المقاومة    

ـ     ,ومن ناحية أخرى  . النسحاب من غزة  لالعملية نتيجة     الخارجيـة الروسـي     اس ووزيـر   تشاور انـان وراي
 واطالبو،   االرهابي البريطاني وسوالنا، في الوضع في الشرق األوسط، وأصدروا بياناً دانوا فيه هجوم ناتانيا            و

 حركـة  اعالن ال  بعدالحكومة السورية باتخاذ االجراءات الفورية القفال مكاتب الجهاد ومنع استخدام أراضيها            
باعية جهود السلطة التخاذ خطوات فورية لمنع المجموعات المسلحة مـن           وشجعت الر  .مسؤوليتها عن الهجوم  
 صالح وإعـادة هيكلـة القـوى األمنيـة        إوأعربت عن استعدادها المساعدة في جهود       . التصرف ضد القانون  

ان العملية جاءت رداً على عمليات اغتيـال قادتهـا فـي الـضفة               اعلنت سرايا القدس   من جهتها    .الفلسطينية
أشارت الى انها جاءت رداً على االعتداءات على االسرى في عوفر والغارات االسـرائيلية ضـد                و .قطاعالو

واستنكرت تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين      .المنشآت المدنية في غزة ومصادرة االراضي في الضفة       
 وقطعـان   التي دانت العملية، محذرة من أي محاولة للمس بسالح المقاومة المـشروع فـي وجـه االحـتالل                 

   .باركت كتائب شهداء االقصى من جهتها العملية الفدائية البطولية و.مستوطنيه
أن : وكـاالت  و   عبد الرازق أبـو جـزر      القدس،     نقالً عن مراسلها في    6/12/2005األيام البحرينية   وجاء في   

غير معروفة وأغلقـوا        سرية د اختفوا عن االنظار والتزموا أماكن     غالبية قادة الجها     مصادر فلسطينية قالت إن   
حالة الطوارئ تحسبا من عمليات فدائيـة           ئيلاوأعلنت اسر   . هواتفهم النقالة خوفا من قيام إسرائيل باستهدافهم      

   يقـف    رفة مـن   تحقيقا لمع   نجري  أننا    ,يوسف   نصر قال   من جهة أخرى    . إضافية قد تحدث خالل األيام القادمة     
توضيحا لطبيعـة هـذه        يعط   ولم .  وبالتاكيد سنتخذ االجراءات المالئمة ضد المسؤولين عنها         وراء هذه العملية،   

  هذه االفعال تضر ضررا بالغا بالهدف الفلسطيني          العملية وقال بأن   أدان وزير الخارجية المصري   و  .  االجراءات
   .التوصل إلى بناء الدولة الفلسطينية   في 

االتحـاد   أن فـرح سـمير   وعبدالقادر فارسنقالً عن مراسليها في القدس وغزة        6/12/2005عكاظ  وأوردت  
   .عملية معتبرا ان هذا النوع من العمليات يهدف الى عرقلة اجراءات بناء الثقة ونسقهاالاالوروبي دان 
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ن بـين   ل القائد العام للشرطة اإلسـرائيلية ا      وق :البيان والوكاالت ،  القدس، غزة ،  6/12/2005البيان  وأضافت  
وأضاف ان عددا من رجال الشرطة، رصدوا منفـذ العمليـة، واعترضـوا             . المصابين عدداً من رجال األمن    

وقـوع  من  وقال ان يقظة أفراد الشرطة والحارس منعت        . عبوةال حاول الفرار وفجر أثناء ذلك       هطريقه، إال ان  
نتخابات الفلسطينية واإلسرائيلية المقبلة    وأدان غيسين بشدة التفجير ووصفه بأنه محاولة لتخريب اال        . عملية اكبر 

وأضاف لدينا الحرية في اتخاذ أي عمل ضروري لحماية مواطنينا ومـن            . وهدد باغتيال أولئك المسؤولين عنه    
وإذا لم يقدموا إلى العدالة، فـسنقدم العدالـة         . بينها االعتراضات المستهدفة ألولئك الذين يرتكبون هذه األعمال       

  . إليهم
 متحدث باسم كتائب المقاومة هعلن أام: وكاالت نقال عن القدس من 6/12/2005قدس العربي الونقلت 
  الديموقراطيةردنا علي الجرائم الصهيونية سيكون في اي زمان واي مكان، مؤكدا التزام الجبهةأن  :الوطنية
 .ل االحتالل ما يحدث من عربدة داخل االراضي الفلسطينيةيحممع تبالتهدئة 
 أن  طـاهر النونـو   وغزة آمال شحادة    والقدس   نقالً عن مراسليها في    6/12/2005لخليج اإلماراتية   اوذكرت  

 ان اشتباكات مسلحة اندلعت في جنين بين ناشطين من الجهاد االسـالمي وقـوات               وامصادر امنية وشهود أفاد   
  .االمن الفلسطينية

ان ابو مازن تلقى مساء امس اتصاال هاتفيا  ل نبيل ابو ردينةوق نقالً عن وكاالت 6/12/2005السفير وذكرت 
 ه والتزامته اكد إدانهاضاف ان. عمليةالمن رايس تناول آخر التطورات والمستجدات السياسية واالمنية بما فيها 

وكتب عكيفا إلدار، ان فرض اغالق على غزة من خالل المعابر يتعارض مع اتفاق . بالتهدئة وعملية السالم
 من :وتابع. رائيل لالدارة االميركية باالمتناع عن اغالق المعابر ردا على عملية تفجيريةالمعابر وتعهدات اس

الناحية االخرى فانه اذا رفض شارون االستجابة القتراح موفاز، فانه سيقع في فخ نصبه له بعدما تحول من 
 رئاسة الليكود في اضاف ان نتنياهو سيستغل عملية نتانيا في صراعه على. حليف الى خصم سياسي لشارون

 من الواضح أن هناك أشخاصا يتمنون وقف التقدم المحتمل باتجاه السالم :وقالت رايس. مقابل موفاز وشالوم
وأضافت ان هذا الهجوم يدعو الفلسطينيين الى محاربة . الذي يحاول اإلسرائيليون والفلسطينيون إحرازه

واثارت العملية ردود فعل . الموجودة في غمرة كل ذلكاإلرهاب، والبدء بالتعامل مع المنظمات اإلرهابية 
  .  مستنكرة من االردن

مصدر امني في الشرطة الفلسطينية أفاد للبي بـي سـي بـان              أن   6/12/2005بي بي سي العربية     وأوردت  
وقـال المـصدر إن القـوات       . عمليـة الالقوات االسرائيلية دخلت الى عالر قرب طولكرم وفتشت منزل منفذ           

  . يلية اعتقلت عددا لم يعرف بعد من االشخاص وأطلقت النار في الهواء قبل ان تنسحباالسرائ
صواريخ يـشجع   اللفنات ادعت ان غياب الرد االسرائيلي على اطالق          أن   5/12/2005 48عربوذكر موقع   

امـا  . سـائل وطالبت بالرد فورا بكل قوة ومنع المس بالمواطنين االبرياء بكل الو          . تنفيذ عمليات ارهابية اكبر   
دورون فقال ان شارون ينشغل بتشكيل فريق احالمه الى حد نسي فيه انه ما زال رئيـسا للحكومـة وعليـه                      

وطالب بالعمل بكل قسوة وبشكل منهجي ضد ما اسماه خاليـا االرهـاب،              .االهتمام بأمن سكان دولة اسرائيل    
دل فوجد في العملية مناسبة لمحاولة دب       اما هن . دون اي عالقة بالوضع السياسي الخاص الذي تمر به اسرائيل         

الحياة بخطة نتنياهو واليمين الهادفة الى تشكيل حكومة بديلة لحكومة شارون ومنع اجراء االنتخابات فـي اذار                 
قالت مصادر إسرائيلية أن الشرطة     و. وطالبت رئيسة بلدية نتانيا، الشرطة والحكومة بحماية سكان نتانيا        . المقبل

ت بالتحقيق بهدف إسيتضاح لماذا إمتنع الشرطيان اللذان عاينا منفذ العملية عن إطالق النار عليه               اإلسرائيلية بدأ 
 .بمسدساتهما الشخصية قبل أن يفجر نفسه
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   اإلسالمية بمكةالقمةقريع يترأس وفد فلسطين إلى  .2
 إلى القمة اإلسـالمية     غادر أحمد قريع األراضي الفلسطينية إلى السعودية حيث سيترأس وفد فلسطين          : رام اهللا 

ستركز على الظروف الصعبة     التي    سيلتقي على هامش القمة      هنأ ه مكتب  وأفيد من  .االستثنائية في مكة المكرمة   
يـشار  و .التي تعيشها مدينة القدس جراء الممارسات اإلسرائيلية مع عدد من الزعماء والقادة العرب والمسلمين             

  . لمتابعة األوضاع الداخلية محمود عباس، قرر عدم المشاركةإلى أن
  6/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  السلطة في انتظار بروتوكول إزالة أنقاض المستوطنات  .3

 صرح غسان الخطيب امس بأن السلطة تنتظر ردا إسرائيليا على توقيع البروتوكول الخـاص بإزالـة                 :د ب ا  
تنفيذ هذا االمر كشفت عن اتصاالت حثيثـة        كلة  مولاوقال إن وكالة االمم المتحدة للتنمية       . أنقاض المستوطنات 

وتشير تصريحات الوكالة   . مع الجانب االسرائيلي نأمل أن تنتهي قريبا لتحويل إسرائيل المبالغ المطلوبة للوكالة           
  .إلى اقتراب توصلهم إلى تفاهم على هذه المسألة

  6/12/2005البيان 
  

  فلسطينية الرصد خمسة ماليين يورو لتنفيذ خطة تنمية الشرطة .4
 اتفق عدد من الخبراء المحليين والدوليين على أهمية وضع اآلليات واإلجراءات الالزمة :غزة ـ نفوذ البكري 

 ماليين يورو لها من قبل االتحاد األوروبـي، مـشددين           5لتنفيذ خطة تنمية الشرطة الفلسطينية والتي تم رصد         
لخصوصية الفلسطينية واالستفادة من الخبرات الخارجية      على أهمية إيجاد أكاديمية للشرطة وفق مناهج تتعلق با        

  .والعمل على تعزيز العالقة مع المجتمع المدني وإزالة ثقافة العنف
  6/12/2005الحياة الجديدة 

  
   الزي العسكرياءتدمن ار األمند أجهزة افرأ منعاالحتالل ي: طولكرم .5

س ان قوات االحتالل ابلغتهم رسميا عزمها اطالق         أكد مصدر في االرتباط المدني ام      : نسرين حمدان  -رام اهللا   
  .النار على أي فرد من األجهزة األمنية يرتدي الزي العسكري ويحمل سالحه في طولكرم

  6/12/2005الحياة الجديدة 
  
  حريصون على سيادة القانون واستقرار لبنان : وفد حماس في صيدا .6

حمدان مدينة صيدا، امس، وعقد لقاءين منفصلين مـع         زار وفد من حركة حماس برئاسة ممثلها أسامة         :  صيدا
ان الزيارة تأتي في سياقين متكاملين، أولهمـا اننـا نقـوم            : وقال حمدان .  كل من بهية الحريري واسامة سعد     

ببعض الزيارات الصيداوية، والثاني هو التواصل الدائم مع النائبين في ما يخـص الوضـع العـام والوضـع                   
وقـد وضـعناهما فـي      . صوص هنا في لبنان، وما يتعلق بالحوار الفلسطيني اللبناني        الفلسطيني على وجه الخ   

صورة تطورات الموقف الفلسطيني الداخلي، وما يجري من محاولة لتشكيل وفد موحد وورقة عمل فلـسطينية                
  . موحدة
 وتحفـظ   لقد أكدنا أننا حريصون على ان نصل الى صيغة من الحوار تحفظ للبنان أمنـه واسـتقراره                : أضاف

للفلسطينيين حقهم في العودة الى أرضهم ووطنهم، وتسقط بذلك كل المشاريع التي يحاول البعض تمريرها من                
توطين او تهجير لالجئين الفلسطينيين، وتنتج برنامج عمل فلسطينيا لبنانيا يحمي هذه الحقوق مستندا الى قـوة                 

  . لبنان واستقراره وأمنه وسالمه ووحدته
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ننا أيضا كفلسطينيين معنيون، بأال نكون طرفا في التنافس السياسي الداخلي أو فـي العمليـة                اكدنا ا : ضافوأ
وتمنينا أن يكـون هنـاك      . السياسية الداخلية اللبنانية، ومعنيون بأن يكون الموقف اللبناني موقفا موحدا وسليما          

  . موقف فلسطيني موحد وورقة فلسطينية موحدة تجاه الحوار
  6/12/2005السفير 

  
   فتح التمهيديةالرجوب يطالب بالتحقيق فيما جرى في انتخابات .7

ل جبريل الرجوب انه بايع ابو علي يطا رئيسا لقائمـة فـتح فـي               وق 5/12/2005 القدس الفلسطينية    نشرت
طالبنا ان يكون موقعه محفوظا بالتزكية لكن بعض المرشحين اصروا فيما بعد على ان              : وقال .محافظة الخليل 

 بعـض   وعلـق علـى قـول     قائمـة،   الما زلت ملتزما بأن يقف على رأس        : واضاف . لالنتخاب يتم اخضاعه 
 ان هذا حصل في سجل الناخبين قبل االنتخابات لـصالح           ,بالقولالمسؤولين بوجود تزوير في عملية االنتخاب       

 اجراء تحقيق تنظيمي وجنائي مع من تالعب فـي سـجل          وأكد على ضرورة     .من تحدثوا عن وجود التزوير    
التحقيق مع من قام بتهييج الرأي العام واثارة الفـتن          و ,القبول بنتائج االنتخابات وفق عمليات الفرز     و, الناخبين

القبول بنتائج التحقيق التنظيمي واعالنه على الرأي       و ,في محاولة مشبوهة لجر المحافظة الى ما ال تحمد عقباه         
  .العام

تح في مخيمي طولكرم ونور شمس أعلنت رفـضها القـاطع           قيادة ف أن   :غزة من   6/12/2005 البيان   وذكرت
قادة المزورين ومن تواطأ معهم سعوا إلقـصاء دور وحـضور             إلى أن  تراشوا. لنتائج لالنتخابات التمهيدية  

  . مخيمات الالجئين وقضاياهم السياسية العادلة
هـداريم علـى ضـرورة      د اسرى فتح في سـجن       يكإلى تأ : رام اهللا من   6/12/2005 الحياة الجديدة    ونوهت

 .استمرار اجراء االنتخابات التمهيدية في كافة المناطق وعدم التالعب في النتائج
  
   أعدت برنامجاً انتخابياً متكامالً حماس :أبوزهري .8

 أن حركته أعـدت برنامجـاً   ,سامي أبوزهري أكد أمس أن :غزة من   6/12/2005 الخليج اإلماراتيـة     نشرت
 يتناول رؤية الحركة لمختلف الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية          ه أن وأضاف. انتخابياً متكامالً 

 إصالح حالة الفساد والفوضى وإصالح النظام السياسي        هلووأشار إلى شم  . والصحية لخدمة الشعب الفلسطيني   
ح برنامجنا السياسي   سنسعى لتشكيل تحالفات داخل المجلس التشريعي من خالل طر        : وقال. وااللتزام بالقوانين 

 . على كافة التكتالت السياسية لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة تسعى إلى تنفيذ البرنامج من اجل المـصلحة العامـة                 
 مرفوضـة بحـسب     هاوأضاف أن حملة حماس الدعائية ستخلو من المظاهر العسكرية والعروض المسلحة ألن           

  . ون أول من يلتزم بهذا االمر من حيث المبدأ وسنكهاقانون االنتخابات ونحن نرفض
د أبو زهـري    يأكت :القدس المحتلة  من   كامل ابراهيم وسمر خالد    6/12/2005الرأي األردنية    وتناول مراسلي 

على أن حركته ستؤكد على رفضها لمشاريع التسوية وستعمد إلى اعتماد أسس جديـدة إلدارة الـصراع مـع                   
تحمي مشروع المقاومة كخيار أول في مواجهـة االحـتالل          وشدد في هذا السياق على أن حماس س        .االحتالل

 فهـذا   ,مشروع المقاومة ليس من حق حماس     إن  وقال   .واستبعد خوض غمار عملية التفاوض ألنه خيار فاشل       
 وليس من حق أي قوة فلسطينية أو غيـر          .من حق الشعب الفلسطيني ومشروع األجيال وهو مرتبط باالحتالل        

 هـا برنامج حركته فيما يتعلق بالعالقات مع القوى اإلقليمية والعربية مؤكدا على أن           وعرج على    .هفلسطينية وقف 
ستعمل على تعزيز هذه العالقة على أسس متوازنة وثابتة وغير قائمة على أساس المزاجية والتقلب بين حـين                  

ن فـي العالقـة     وفي اإلطار ذاته أكد على أن حماس معنية باالنفتاح على الغرب وخلق حالة من التواز               .وآخر
  .معها
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د أبو زهري أن حركته أتمت إعداد قوائمها وأعلن أنها          يأكإلى ت  : غزةمن   6/12/2005 الحياة الجديدة    ولفتت
 ستشمل عددا من أبرز قيادة الحركة فـي         هاوقال إن  .ستفصح عن قائمتها النسبية العامة خالل اليومين المقبلين       

  %.40قطاع ستكون الالضفة وغزة وأن نسبة مرشحي 
بو زهري، ان حركته قررت ترشيح ام نضال فرحات،       أل  وق: غزة  من   6/12/2005 الشرق األوسط    وأوردت

  . ضمن قائمة مرشحيها لالنتخابات
  
  حماس من نشطاءقوات االحتالل تعتقل  .9

حدهم أ ، ثالثة من نشطاء حماس    أن سلطات االحتالل اعتقلت   قالت مصادر فلسطينية في مدينة جنين       : طولكرم
  .واآلخر مرشح لالنتخابات البلدية, ح لالنتخابات التشريعيةمرش

  05/12/2005 قدس برس
  

  حماس تستنكر االتفاق بين الهالل األحمر الفلسطيني ونجمة داوود .10
استنكرت حماس، االتفاقية التي وقعت بين جمعية الهالل األحمر ونجمة داوود، مؤكدة أن مـن               : القدس المحتلة 

  .واعتبرت االتفاقية خطوة تطبيعية خطيرة .ة ال يمثلون الشعب الفلسطينيوقعوا على هذه االتفاقي
  6/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لقدس لبؤر استيطانيةباخطة اسرائيلية لتحويل الجبال المحيطة  .11

  يعقد المجلس القطري للتخطيط والبناء في اسرائيل جلسة خاصة للحسم فـي              : آمال شحادة  ، وكاالت ،الناصرة
الخطة االستيطانية سفدي الهادفة الى انشاء جيوب مدنية على سالسل الجبال المحيطة بمدينة القدس وتهدف الى                

 الف وحدة سكنية واقامة شبكة شوارع واسعة تربط بـين عـدة             18 االف دونم وبناء     6تطوير منطقة بمساحة    
 المسؤولين في بلدية القدس والمجلس      وتواجه الخطة معارضة شديدة اال ان      . مناطق واسعة في المدينة وحولها    

القطري للتخطيط يصرون على تنفيذ الخطة بذريعة انها الحل الوحيدة للمشاكل التي تعانيها منها القـدس فـي                  
  .حدودها الحالية، على حد قولهم

  6/12/2005الرأي األردنية 
  

   عامل فلسطيني داخل اسرائيل 500اعتقال اكثر من  .12
ـ             افادت االذاعة االسرائيل    سـاعة   24ية العامة اليوم، ان قوات حرس الحدود االسرائيلي، اعتقلـت خـالل الـ

 . عامل فلسطيني تواجدوا داخل اسرائيل بادعاء دخولهم بدون تصاريح عمـل رسـمية        500االخيرة، اكثر من    
ة  من المعتقلين لجهاز الـشاباك والـشرطة االسـرائيلي         20وقالت االذاعة ان قوات حرس الحدود قامت بتسليم         
  .للتحقيق معهم، وطرد البقية الى األراضي الفلسطينية

  6/12/2005 48عرب
  

   في حي سلوانأراٍضجرافات االحتالل تبدأ بتجريف  .13
جرفت آليات وجرافات االحتالل أمس، مساحات واسعة من أراضي حي سلوان جنـوب المـسجد األقـصى،                 

رافات شرعت بتجريف سبعة دونمات مـن       وذكر شهود عيان أن الج     .لصالح بناء موقف لسيارات المستوطنين    
  .أراضي عين الفوقة، وسط حراسات عسكرية مشددة

  6/12/2005األيام الفلسطينية 
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  وزير االوقاف يستنكر تركيب زجاج على شبابيك مقام ابراهيم .14
جاج  استنكر الشيخ يوسف سالمة وزير األوقاف نية اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تركيب ز            :عماد االفرنجي ،  غزة

وكان قد حضر ضابط إسـرائيلي       .أبيض ضد الرصاص على شبابيك مقام سيدنا إبراهيم في الحرم اإلبراهيمي          
واعتبر سالمة   .مقام بدعوى المحافظة على األمن    الوبرفقته ثالثة جنود إلى الحرم وقاموا بأخذ مقاييس شبابيك          

  . بنية السيطرة والتهويدأن هذا العمل في غاية الخطورة وليس بنية الحماية واألمن وإنما
  5/12/2005القدس الفلسطينية 

  
  شبٌل أسير يتعرض لتحرشات جنسية من ِقبل محققة  .15

وأدلى األسير  . قال أسير فلسطيني قاصر إنه تعرض لتحرٍش جنسي أثناء التحقيق معه من ِقبل محققة صهيونية              
وقـال   . ساعات يومياً 4 مطولة تصل إلى     بشهادة مشفوعة بالقسم قال فيها إنه تعرض للتعذيب ولجلسات تحقيق         

في شهادته تم خالل التحقيق تهديدي باالغتصاب، مضيفاً أنه في بعض فترات التحقيق تولـت التحقيـق معـه                   
كنت أرفض االستجابة لتحرشات    : وأضاف .محققة قدمت نفسها باسم نورا، وراودته عن نفسها إن هو اعترف          

  .المحققة، وأرفض الرد على أسئلتها
  6/12/2005لمركز الفلسطيني لإلعالم ا

  
  البدء بتنفيذ مشروع إسكان جديد  .16

، بإجراء عملية مسح لقطعة أرض كبيرة، تـسلمتها         )أونروا(شرع مهندسون وفنيون، من وكالة        :محمد الجمل 
 أونروا مؤخراً من سلطة األراضي الفلسطينية، تمهيدا لتنفيذ مشروع إسكان جديد، غرب محافظة رفح، لتوفير              

  .منازل بديلة لمئات العائالت التي هدمت منازلها، جراء اعتداءات االحتالل خالل سنوات االنتفاضة
  6/12/2005األيام الفلسطينية 

  
  قوات االحتالل تقتحم سجن شطة مستخدمة الكالب  .17
 قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن وحدات خاصة تابعة إلدارة السجن قامت وبشكل مفـاجئ                : حسن جبر  ،غزة

ولـم   .باقتحام غرف األسرى مستخدمةً الكالب والهراوات في محاولة على ما يبدو لقمع األسرى داخل السجن              
  . تعرف بعد تفاصيل ما جرى داخل السجن الذي يعيش فيه األسرى أوضاعاً صعبة

  6/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  اتفاقية سالم سورية الضعيف لتوقيع وضعاالستخبارات االسرائيلية توصي باستغالل  .18
 اوصى تقرير سري اعدته دائرة التخطيط في جهاز االسـتخبارات االسـرائيلية بعـدم               : امال شحادة  ،الناصرة

تجاهل ورفض اي توجه او حتى تلميح سوري باستئناف المفاوضات والـسعي الـى التوصـل الـى اتفـاق                    
لتقرير ان اسرائيل ال تواجه خطـرا       وفي تطرقه الى عالقة اسرائيل مع دول المنطقة يرى ا          .استراتيجي للسالم 

التقرير ال يتجاهل ما اطلق عليه االرهاب االسالمي المتطرف ويرى ان عدم قيام الدول العربيـة                و. يهدد امنها 
التي يخرج منها هذا االرهاب، بوضع استراتيجية جديدة لمواجهة هذا االرهاب والقضاء عليه سيهدد اسـتقرار                

ومن هنا ينطلق التقرير الـى الوضـع         . يصل عدم االستقرار الى اسرائيل ايضا      الدول المجاورة السرائيل وقد   
  . السوري ويعطيه حيزا هاما، ليكشف مرة اخرى عن الخالفات االسرائيلية حول الموقف من سورية
  6/12/2005الرأي األردنية 
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   فلسطينية بديلة  بقيادةموفاز يرغب : تقرير سري اسرائيلي .19
كشف تقرير سري اعدته دائرة التخطيط في جهاز االستخبارات االسرائيلية عـن رغبـة              :  آمال شحادة  ،القدس

ويـستعرض التقريـر الوضـع    . موفاز، ايجاد قيادة فلسطينية بديلة عن عباس حتى وإن كانت أكثـر تطرفـاً            
ا االسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية من جهة والعالقة مع الدول العربية، خصوصاً االردن ومـصر وسـوري               

واهتم التقرير بمتابعة التطورات على الساحة الفلسطينية من حيث توجه حماس عـشية              .ولبنان من جهة اخرى   
االنتخابات التشريعية معتمدا على معلومات، يدعي معدو التقرير انهم حصلوا عليها من جهات اقليمية، وفيهـا                

ب سياسي يطمح الى الحصول على نـسبة  ان حماس بدأت بتغيير خطها السياسي الحالي باتجاه التحول الى حز          
وحسب الجهات االقليمية فان حماس تعهدت بعدم المبادرة        . عالية من االنتخابات تؤهله لقيادة الشعب الفلسطيني      

الى أي مواجهة مع اسرائيل او جهات فلسطينية داخلية بل انها ستعمل على تمديد الهدنة وانتهاج سياسة تتالءم                  
  .الشرق االوسطواالوضاع التي يعيشها 

  6/12/2005الخليج اإلماراتية 
  

   في غزة ضمن قائمة االغتياالتاألقصىجيش االحتالل يقّرر وضع قادة شهداء  .20
ذكرت صحيفة شتوتغارت نيوز األلمانية أن قيادة الجيش الصهيوني اتخذت قراراً السبت بوضـع قـادة                : غزة

 .ي وضعها جهاز الشاباك بموافقة من موفـاز وحـالوتس         كتائب شهداء األقصى على قائمة االغتيال الجديدة الت       
  .كتائب قصف البلدات والمستوطنات الصهيونيةالوأضافت أن هذا القرار جاء بعد مواصلة 

  6/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 إسرائيل تحقق في معلومات عن وجود جنراالتها في العراق .21
 قادة عدد من الشركات االسرائيلية العاملـة فـي مجـال األمـن              استدعت وزارة الدفاع االسرائيلية   : تل أبيب 

. والعسكرة، الستجوابهم حول المعلومات التي نشرت حول وجود عشرات الضباط االسرائيليين فـي العـراق              
وقال الناطق بلسان الوزارة انها ستحقق في ما اذا كانت تلك الشركات خرقت القانون االسرائيلي والتعليمـات                 

  . م جواز تواجد اسرائيليين في العراق، بصفته ما زال بلدا معاديا ويشكل خطرا على االسرائيليينالواضحة بعد
  6/12/2005الشرق األوسط 

 
   تل أبيب تطلب غواصتين من ألمانيا .22

 قالت مصادر أمنية اسرائيلية أمس ان اسرائيل طلبت         : رويترز ،تل أبيب ،  6/12/2005الوطن القطرية   نشرت  
 مليون دوالر للواحدة بعد أن وافقت برلين على قبول الدفع علـى             325ين بسعر مخفض يبلغ     غواصتين ألمانيت 

واضافت انه على الرغم من توقع خفض كبير لميزانية الدفاع االسرائيلية فان كبار القادة قـرروا                ‚عشرة أعوام 
 :وقال مصدر كبير  ،  دةأن الدولة بحاجة الى غواصات جديدة من طراز دولفين لمواجهة تهديدات من مناطق بعي             

  .وقع الطلب بالفعل وقدم االلمان تصريحا بالتصدير االمر
رفض متحدث باسم الحكومة االلمانية التعليق على الصفقة قائال ان هذه مسألة : 6/12/2005السفير وأضافت 

ت  كشفت مصادر امنية ان الغواصا.تخص مجلس األمن االتحادي األلماني وهذه المعلومة تخضع للسرية
كما يعتقد محللون انها تحمل صواريخ نووية من اجل توجيه ضربة . يمكنها بلوغ شمال افريقيا والخليج

 )رويترز. (انتقامية، في حال تعرض اسرائيل لهجوم كارثي
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  إلى كديما من رؤساء ونشطاء فروع الليكود المركزية سينضمون 30اكثر من  .23
 مـن رؤسـاء     30ي كاديما قولهم، صباح الثالثاء، ان اكثر من         نقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن مسؤولين ف      

ونشطاء فروع الليكود المركزية سينضمون الى شارون، االمر الذي اعتبروه سيقلص من قوة الليكـود بـشكل                 
  .ملموس ويعمق األزمة التي يواجهها الحزب منذ االنشقاق

  6/12/2005 48عرب
  

  تعمق الخالف الداخلي في حزب الليكود  .24
يتعمق الخالف الداخلي في الليكود بين قيادة كتلة الحزب ومجموعة المتمردين حول من يتحمل المسؤولية عن                

فقد توجه رئيس الحزب الحالي، هنغبي، بشكل حاد الـى          . االنشقاق وتشكيل قائمة المرشحين لالنتخابات القادمة     
ضاء من قلة عدد المقاعد المضمونة للكتلة       وقال في رده على تذمر االع     . المتمردين وحملهم مسؤولية االنشقاق   

لقد طردتم شارون ونواب الكتلة من الحزب فما الذي تريدونه، اذا شئتم التغيير فحـاربوا               : في الكنيست القادمة  
كـان  . استخدموا قوتكم كما استخدمتموها في كل اعمال التمرد التي قمتم بها، واقنعوا المـصوتين             , في المركز 

  . وا ذلك منذ البدايةيجب عليكم اال تفعل
  6/12/2005 48عرب

 
  خالف على توزيع المقاعد يفشل التحالف بين المفدال واالتحاد القومي  .25

اعلن المفدال واالتحاد القومي الليلة الماضية، فشل المفاوضات بين الجانبين، على توحيد حزبيهما فـي كتلـة                 
وفيما اتهم   .ة القائمة وتوزيعة المرشحين األوائل    واحدة لخوض االنتخابات البرلمانية، بسبب الخالف حول رئاس       

المفدال كتلة االتحاد القومي بالتراجع عن التفاهمات بين الجانبين حول برنامج الكتلة المـشتركة، قالـت كتلـة                
االتحاد القومي ان الخالف نجم عن مطالبة رئيس كتلة المفدال، برئاسة القائمة رغم ان كتلـة المفـدال هـي                    

  . ث عدد النواب في الكنيست الحاليةاالصغر من حي
  6/12/2005 48عرب

 
  من فقراء اسرائيل هم من العرب والمتدينين % 40:بنك اسرائيل .26

مـن  % 40قال محافظ بنك اسرائيل، ستانلي فيشر، االثنين، ان معطيات جمعها بنك اسرائيل تـشير الـى ان                  
بنك بلور مقترحات سيتم عرضـها علـى        الان  واضاف   .الفقراء في اسرائيل هم من العرب والمتدينين اليهود       

  .الحكومة لمعالجة آفة الفقر، مضيفا انها خطوات سيتم تنفيذها على المدى القريب والبعيد
  5/12/2005 48عرب

  
  ماليين دوالر من الوكالة الدولية لتطوير المحاكم الفلسطينيةثمانية  .27

الدولية امس انطالق مشروع يهدف الى تطوير النظـام         اعلنت الوكالة االميركية للتنمية     :   نائل موسى  ،رام اهللا 
وينفذ المشروع على    .االداري في المحاكم الفلسطينية والقطاع القضائي تقدر قيمة تكاليفه بثمانية ماليين دوالر           

مدار ثالث سنوات بالتعاون بين شركة استشارات خاصة اختارتها الوكالة االميركية ووزارة العدل الفلـسطينية               
   . اصالحات في الجهاز القضائي الفلسطينيالجراء

  6/12/2005الحياة الجديدة 
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  بورصة فلسطين تحقق قفزات نوعية  .28
حسن ياسين مدير عام سوق فلـسطين لـألوراق         .د  أن    :سمير حماد من مراسلها     6/12/2005 البيان   ذكرت

لمستثمرين في السوق المـالي     المالية كشف ان مشاورات ومباحثات تجرى في الوقت الراهن تهدف إلى إعفاء ا            
. الفلسطيني من الضريبة المفروضة على الصفقات والتداوالت المنفذة، مشيراً إلى أن تحقيقهـا بـات وشـيكاً                

أن هـذا   وواعتبر، أن قيام شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي، خطوة إيجابية               
عزز السيولة في السوق الفلسطينية، مطالباً بأن تكون مـشتركة          يربية و اإلدراج يهدف إلى استقطاب األموال الع     

  .ومتبادلة
الدكتور ياسين أكـد أن       أن    :أمين أبو وردة  عن مراسلها    ،نابلسمن   6/12/2005 الخليج اإلماراتية    وأضافت

وقـال إن    .السوق حقق قفزات نوعية في العام الحالي مما جعله محط اهتمام وأنظار كل المراقبين والخبـراء               
 وحتى نهاية الشهر المنصرم نشاطاً كبيراً يعادل في مجموعه أكثـر مـن              2005بورصة فلسطين حققت عام     

وأضاف ان قيمة األسـهم المتداولـة       . 2004 وحتى نهاية العام     1997ضعف النشاط منذ تأسيس السوق سنة       
  . مليار دوالر1،8 2005بلغت في عام 

  
  لموازنةالسلطة تعاني من عجٍز كبيٍر في ا .29

أكد وزير األشغال في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، أن السلطة تعاني من عجٍز كبيٍر في الموازنـة جـراء                   
 مليون دوالر شهرياً    75تحويلها مبالغ كبيرة إلى قطاعات الشغل الرئيس في الضفة الغربية، واضطرارها دفع             

إن مؤتمر للدول المانحة الـذي سـيعقد فـي          وقال   . ألف كادر مدني وعسكري، كرواتب شهرية      150لحوالي  
  .العاصمة البريطانية في الرابع عشر من الشهر الجاري، سيناقش األولويات الفلسطينية، واحتياجات السلطة

  6/12/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الغارات الوهمية على غزةنتيجة مواطناً 42إصابة : الصحة .30
 مواطناً، جراء الغارات الوهمية التي شنتها الطـائرات         42الصحة إصابة   أعلنت وزارة   :  عيسى سعد اهللا   ،غزة

 27 أصيبوا بجروح ورضوض، إضافة إلى إصـابة         15اإلسرائيلية على قطاع غزة أمس، ومن بين المصابين         
  .طفالً بحاالت خوف وهلع

  6/12/2005األيام الفلسطينية 
  

  لنمنح شارون فرصة : الوليد بن طالل .31
 بن طالل ان ارييل شارون ربما تغير، ودعا لمنحه فرصة ليثبت نواياه اذا كان يـستطيع ان                   قال الوليد  : دبي

وقال ان شارون ارتكب جرائم حرب في بيروت واليوم لربما تغير فهو لديه حـزب                .يساهم في ارساء السالم   
اي شـخص   جديد انضم اليه شيمون بيريز وهو يسعى الى خلق محور وسطي، نمنحه فرصة الثبات نوايـاه و                

   .يساهم في ارساء السالم مرحب به
  6/12/2005الغد األردنية 

  
  

   القدس يجب أن تكون مفتوحة: عبداهللا الثاني  .32
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واشار الـى   ‚ أكد عبداهللا الثانى أمس ان مدينة القدس يجب ان تكون مفتوحة امام جميع اتباع الديانات السماوية               
 اهمية الكنيسة االرثوذكسية الى جانب المقدسات االسالمية      ان جهوده ومساعيه التي يقوم بها تهدف الى توضيح          

دعا الى توحيد جهود القيادات الدينية المسيحية للتحدث بصوت واحد مع الغرب بشأن التحديات التي تواجـه                 و
  .الوجود العربي المسيحي في مدينة القدس

 6/12/2005الوطن القطرية 
  

  كويزومي يزور السلطة والكيان   .33
ة اليابانية أمس أن رئيس وزرائها كويزومي سيزور إسرائيل واالراضي الفلسطينية وتركيا فـي              أعلنت الحكوم 

وذكر وزيـر شـؤون     .  ولكن كويزومي قال للصحافيين إن الجولة لن تشمل العراق         ،كانون الثاني المقبل   أوائل
لمزيد من الجهـد لـدفع      مجلس الوزراء أن الجولة تهدف إلى حث السلطتين اإلسرائيلية والفلسطينية على بذل ا            

  .السالم في الشرق االوسط ولتأكيد دعم اليابان المستمر في هذا الشأن
  6/12/2005الخليج اإلماراتية 

  
   1559أميركا رفضت طلب إسرائيل إرغام لبنان على تنفيذ ال .34

انية ذكرت صحيفة هآرتس، امس، ان الواليات المتحدة رفضت طلبا من اسرائيل بالضغط على الحكومة اللبن
 باالضافة الى نزع 48، وتقوم بنشر الجيش اللبناني عند الحدود مع أراضي ال1559لكي تطبق بالكامل قرار 

واوضحت الصحيفة ان الوفد االسرائيلي الى الحوار االستراتيجي طرح . سالح حزب اهللا والفصائل الفلسطينية
  .هذا الطلب الذي قوبل بتحفظ اميركي

  6/12/2005السفير 
  

  مؤتمر القمة االسالمي لات تحضيرية اجتماع .35
تبدأ اليوم أعمال االجتماعات التحضيرية علـى مـستوى وزراء خارجيـة مـؤتمر القمـة                :  مؤيد أبو صبيح  

مؤتمر في مكة والذي يبدأ اعماله غدا على مستوى  قـادة وزعمـاء الـدول                الاالسالمي، وذلك تمهيدا النعقاد     
لقضايا االسالمية وفي مقدمتها قضية فلسطين واتخاذ موقف موحد تجاه          ويبحث االجتماع العديد من ا     .االسالمية

  .االوضاع التي تواجه الشعب الفلسطيني
  6/12/2005الغد األردنية 

  
  البندقية والطاولة.. مروان البرغوثي  .36

  نواف أبو الهيجاء
الـى  , شوارع والساحات عبر ال , خرجت المكافحين والمناضلين  , انتفاضة األقصى , االنتفاضة الفلسطينية الثانية  
, ببـساطة شـديدة   , وقد شهدنا جميعا عبر الفضائيات كيف كان مروان البرغـوثي         , جانب الشهداء والصامدين  

لم تمض فتـرة    . يخرج ويهتف ويجاهر بقوة ايمانه بحق شعبه في الحرية وفي استرداد حقوقه المشروعة كافة             
هذه صورة مختصرة يراهـا النـاس       .  على سجنه  أي لم ينقض المؤبد واحد بعد     , طويلة على سجن البرغوثي   

  .ويسمعون عنها ويشعر بعضهم بها
استعدادات لالنتخابات التـشريعية    , أي المكان الذي يفترض أن تقوم عليه الدولة الفلسطينية          ,وفي فلسطين اليوم  

 تـشريعية   وفي الوقت عينه فإن االحتالل يتهيأ أيـضا النتخابـات         , 25/1/2006التي من المقرر اجراؤها في      
هناك حزب جديد شكله شارون باسم كاديمـا        . وثمة ما يشبه الزلزال في الكيانات السياسية الصهيونية       .. مبكرة  
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وهناك قيادة جديدة لـالعمل ومشروع قيادة جديدة لـالليكود وثمة استقاالت وانتقاالت من هذا الحـزب أو ذاك                 
  .ين قيادات سابقة في العمل وفي الليكودومن بين المنتقل, الى التشكيل الحزبي الجديد كاديما

في الساحة الفلسطينية أجواء التهيئة لالنتخابات في خضم سعي محموم من شارون لعرقلة مـشاركة الكيانـات                 
  .الفلسطينية جميعها في هذه المعركة عبر محاوالت فرض إقصاء لهذا الفصيل أو ذاك

وهناك حراك داخلي قائم قـد      , كبر يتهيأ للمعركة االنتخابية   وفي الوقت عينه فإن التنظيم الفلسطيني األوسع واأل       
فالسجين مروان البرغوثي حظي . لكن رام اهللا حسمت مسألة ذات ابعاد ودالالت مهمة       , يكون تعثر هنا أو هناك    

  .من الناخبين% 96بثقة وصلت الى 
مثـل للـشباب داخـل      إن البرغوثي ليس مجرد م    , وإذا كان ثمة من فسر ذلك على اساس وجود صراع اجيال          

وليست صورة مقتصرة على حركـة  , إنه صورة تجسد الفعل الفلسطيني في مثالية الكفاح والصمود     , حركة فتح 
واختيار لعدم القاء السالح حـين يتقـرر الـذهاب الـى طاولـة              , إن اختيار البرغوثي فزر لالنتفاضة    . بعينها

بمعنى آخر خيار   ,  بين العملية السياسية والعملية الكفاحية     ,إنه معادلة التزاوج بين البندقية والطاولة     , المفاوضات
االنتفاضة المستمرة مع االستعداد للجلوس الى طاولة تفاوض يمتلك المفاوض الفلسطيني خاللها ومعها اوراقـه     

إن المحتل لم يتخل عن استراتيجية التمدد والتوسع واإلقصاء حد          : هذا أمر مؤكد ألن الوقائع تقول     .. الضاغطة
وزخم قدراته على الهيمنة والبطش والقسوة والقتـل واالغتيـال          , إلبعاد واالحتفاظ بكل قوته العسكرية الجبارة     ا

  .واعدام الشجر مع البشر, واالعتقال
على أتم االستعداد للبذل في سبيل      .. إنه مناضل فلسطيني    .. ليس مجرد مناضل فتحاوي   , مروان البرغوثي إذن  

يصون كرامة اإلنسان الفلـسطيني     , لحياة اآلمنة السعيدة في وطن حر مستقل سيد       استعادة الحق المسلوب حق ا    
  .بعد امتهان دام ستة عقود حتى اليوم

إن : بـل نقـول  , كما هو حال نلـسون مانـديال     , من هنا ال نقول إن البرغوثي سيخرج من سجنه الى الرئاسة          
هؤالء لمكانة الفعـل الميـداني فـي        داللة على وعي    , من اصوات زمالئه واخوانه   % 96حصوله على نسبة    

وإذا كان مروان البرغوثي قد علق على هذه النتيجة قائال إنها انتصار للسالم فألنه يـدرك              .. الساحة الفلسطينية 
  .تمام أن السالم ال يكون إال بالعدالة

أن مكـامن   يظنون أن كل األمور على ما يرام ويصدقون         , الذين ال يرون إال الحمام وينكرون وجود الصقور       
لكن الوجه اآلخر للبحث عن الـسالم       , والهتاف للسالمة , القوة الحقيقية في السالمة والمشي الوئيد جنب الحائط       

والسالمة في هذا العالم هو وجه المقاومة اإلنسانية المشروعة لعوامل الضعف واالستكانة وحروب اإلبـادة أو                
فال هي انتخاب للعـضالت المفتوحـة وال هـي          , غوثيأي هناك رمزية شعبية في اختيار درب البر       . التهجير

بين خيـار   , اختبار لتشريع ابواب الصدور العارية إنها خيار الجمع حتى على الطاولة بين الكلمة والرصاصة             
  .ثبت أنه األفضل حين اختارته الشعوب لكي تنتزع حقوقها من مغتصبي هذه الحقوق

كد ما نذهب إليه حين يجمع هذا الطرف بكياناته جميعها على           ولعل الصورة التي يظهر عليها الطرف اآلخر تؤ       
الى آخر مسلسل الءات شـارون الممثـل الحقيقـي          .. الءات تخص القدس وحق العودة واالستيطان والجدار      

  .أليديولوجية االحتالل
  6/12/2005الوطن العمانية 

  
  حركة فتح وصعود جيل الشباب  .37

  علي بدوان  
لسلبية التي رافقت انتخابات البرايمرز الفتحاوية الداخلية فـي فلـسطين، اال أن             بغض النظر عن االحتكاكات ا    

ايجابياتها الواسعة كانت هي الطاغية، في وقت أمست فيه حركة فتح بحاجة ماسة لتطعـيم قياداتهـا األولـى                   
ـ                ع، بعـد أن    بالدماء الجديدة ورفدها بجيل الشباب الذي نما وترعرع في ميدان الفعل المباشر على أرض الواق
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ومن االيجابي جداً أن تبادر حركة فتح الشتقاق        .  اعتقد البعض بأنها أصبحت كاألسد الجريح السائر نحو نهايته        
أسلوب البرايمرز كطريق ديمقراطي فاعل وأكثر شفافية في اختيار مندوبيها الـى القـوائم التـي سترشـحها                  

ومن االيجابي أن يتجـه الـرئيس       . 25/1/2006في  النتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر إجراؤها       
محمود عباس لتطعيم القوائم اياها بمرشحين غير فتحاويين من الشخصيات الفاعلـة فـي الحيـاة الـسياسية                  

 مسؤوالً كبيراً في حركة فتح في التركيبة النهائية للقائمة الفتحاويـة            35البرايمرز ستحدد مشاركة    .  الفلسطينية
التشريعي، األمر الذي يفتح المجال الستكمالها بأسماء من القاعدة الشبابية في حركـة فـتح               النتخابات المجلس   

.  وكتائب شهداء األقصى في خطوة مدروسة تمزج بين حكمة الكبار وتجربتهم وروح الجيل الـشاب الـصاعد                
 200حـو   ولكن ما جرى في قطاع غزة من تعطيل مؤقت النتخابات البرايمرز لم يكن ليأتي مـن فـراغ، فن                  

 مقعـداً   49 مرشحاً تنافسوا على الترشيح بــ        326صندوق وزعت في المكاتب اإلقليمية لحركة فتح، ونحو         
 مقعـدا مدينـة     17 مرشحا على    72عشرة مرشحين شمال قطاع غزة،      (مخصصا للقطاع في البرلمان الجديد      

  .  مرشحا على ستة مقاعد 54 مرشحا على عشرة مقاعد في خان يونس، 75غزة، 
فأغلب الظن، أن الحوادث التي أشير اليها تـأتي فـي       )  مرشحا على ستة مقاعد في رفح      45سط قطاع غزة،    و

وفي المدى األبعد قليالً، فخطوة     .  ظل تجربة جديدة ووليدة هي األولى من نوعها في حياة أول تنظيم فلسطيني            
عية وهامة، تأتي في سياق سياسـي       البرايمرز في الضفة الغربية واستعصاءاتها في قطاع غزة، تبقى خطوة نو          

وتحمل في ثناياها مزيداً من الحركات الداخلية على ضوء الجمود المسيطر علـى مؤسـسات وهياكـل                 .  اخر
وخطوة االحتجاج الغزاوية على سير أعمال انتخابات البرايمرز تؤكـد          . حركة فتح وكتائب األقصى التابعة لها     

  . يةوجود أزمة مركبة مزدوجة، تنظيمية وسياس
ففي الجانب التنظيمي نلحظ أزمة مؤسسات الحركة الداخلية مع غياب التراتبية القائمة علـى أسـاس الكفـاءة                  

وال تعني بالضرورة بأن فتح سائرة نحو التفكك أو االنقراض كما أشـاع             . والمقدرة واإلنتاجية والتاريخ الناتجة   
يزوفرينيا التي بدأت تتآكل من الـداخل، بفعـل         ويشيع البعض ممن شبهوا حركة فتح بـ العجوز المصابة بالش         

المؤتمر األخير عقد في عـام      (وساهم التأجيل المتكرر النعقاد المؤتمر العام لحركة فتح         .  التناقضات الداخلية 
في نمو األزمة التنظيمية الداخلية، وتفاقم مظاهر الخلل، ونشوء ما يسمى بظـاهرة صـراع         )  في تونس  1989

  . ياً وضع حاجز أمام الكادر الشاب الذي نما وترعرع في ميدان العمل المقاوم واالنتفاضةاألجيال حيث تم عمل
ومرت ثالث دورات دون أن يتاح له فرصة المشاركة في مؤتمر الحركة، خصوصاً وأن تغيرات كبيرة حدثت                 

ك من انعكاسات على    منذ عقد المؤتمر السابق مثل حرب الخليج الثانية وانقالب الخارطة الدولية، وما رافق ذل             
وفي هذا السياق يوجه الجيل الشاب في حركة فتح سهام نقده لبعض المفاصـل القياديـة                .  القضية الفلسطينية 

ولـم تقـم    . األولى للحركة، والتي في يدها مفتاح التغير وال تستخدمه، وهذا كله انعكس على دور حركة فتح               
  . هدافها بل ظلت تعتمد الغمغمة ومنطق الترقيعالحركة بعملية نقدية شاملة لمواقفها وبرامجها وأ

في هذا السياق أيضا، نشأت كتائب األقصى باعتبارها تحمل سمة التواصل، فكانت تحوالً بارزاً داخل حركـة                 
فتح خالل سنوات عمرها، وأحد ابرز المخاضات السياسية التي تعرضت لها منذ انطالقها، فعبرت عن حالـة                 

رسبت لدى القاعدة الشعبية الفتحاوية نتيجة للفساد والجمود المسيطرين على الـسلطة            واالحتقان التى ت  . الغضب
الفلسطينية ورجالها من بعض قادة الصف األول للحركة، والقت تلك الحالة من الغضب تجاوباً من بعض القادة                 

غزة والـضفة الغربيـة   وتعرض هؤالء القادة الميدانيون من أبناء   .  الذين تحملوا عبء قيادة االنتفاضة األولى     
وبالنتيجة، لم تنج   .  خصوصاً الالجئين منهم للتهميش، فيما كانوا هم األكثر التصاقا وقربا من الشعب الفلسطيني            

حركة فتح من أثار التحوالت الدولية في العقد األخير، ونتائجها التي هزت األحزاب والقـوى علـى امتـداد                   
  . المعمورة
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ري، األمر الذي يضع أمامها جملة من المهام الستعادة أو تجديد شبابها قبـل أن               وارتقاء الوعي السياسي والفك   
تصاب بالشيخوخة والترهل، وضرورة اعادة تطوير هياكلها، وبناء مؤسسات قيادية بعيدة عن السلطة المطلقـة      

  . للبطريركية األبوية
لسطينية، تحد بالغ الخطـورة وعميـق       فالتحدي الجديد بالنسبة لحركة فتح ومستقبلها في الخارطة السياسية الف         

األثر، ويطرح عليها تجديد أدواتها ومؤسساتها المتواضعة، ودفع الجيل الجديد الرابع من قياداتها الميدانية نحو               
  . المواقع المقررة

هاني الحـسن، فـاروق     : فالجيل األول هو جيل المؤسسين الذي لم يتبق منه على قيد الحياة سوى أربعة أفراد              
مي، ومحمود عباس، محمد راتب غنيم، والثاني هو جيل الصعود على امتـداد الـسبعينات مـن القـرن                   القدو

بينما ينتمي الجيل الرابع إلى الصف القيادي الثاني، أي إلى          .  1982الماضي، والثالث هو جيل ما بعد بيروت        
ني في ظـل االنتفاضـتين      عضوية المجلس الثوري للحركة، وهو الجيل الذي نما وترعرع في الداخل الفلسطي           

وتالياً لم يحمل من نتوءات وتشوهات وأمراض وخطايا ثورة الشتات سوى قدره الذي وضعه              .  األولى والثانية 
في وعاء اختبار فسيفسائي مع ما تراكم من مثالب بعد نشوء سلطة فلسطينية وبريق االمتيـازات بعـد العـام                    

دياً فلسطينياً يمكن له أن يحفظ ويطـور دورهـا التـاريخي            ، وهنا بالضبط تكتسي حركة فتح موقعاً ريا       1994
وعليه فان المقدمات الـضرورية إلعـادة الـروح         .  كحزب أو ائتالف تنظيمي داخل بنى المجتمع الفلسطيني       

لحركة فتح، تقتضي إتمام عملية انتخابات البرايمرز بطريقة شفافة وديمقراطية تضمن مشاركة الجيل الـشاب               
له الى المواقع المضمونة في قوائم حركة فتح النتخابات المجلس التشريعي المقبلـة وعلـى               في الترشيح، وتؤه  

  . طريق عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح
  5/12/2005البيان 

  
  الحراك الداخلي في حركة فتح ودالالته  .38

   ياسر الزعاترة 
لداخلية هي تلـك المتمثلـة فـي انحيـاز          لعل الداللة األهم لتفوق جيل الشباب في حركة فتح في االنتخابات ا           

عناصرها، وغالبيتهم من جيل الشباب إلى تيار المقاومة، إلى جانب موقفهم المناهض لتيـار الحـرس القـديم                  
  .وجلهم من كبار السن القادمين من الخارج

المقاومة فوز مروان البرغوثي وعدد ال بأس به من قادة كتائب شهداء األقصى والرموز المنحازين إلى مسار                 
خالل انتفاضة األقصى، يشكل دليالً على إدراك عناصر فتح لحقيقة موقف الجماهير الفلسطينية المؤيد للمقاومة               
ورجالها، وأن ترشيح أمثال هؤالء هو الذي سيضمن الفوز بأكبر عدد من المقاعد، السيما وأن التيار اآلخر هو                  

 سجالً طويالً من المجاهدين والشهداء واألبطال األسرى، أعني         تيار منحاز للمقاومة ويقدم تاريخاً رائعاً يتضمن      
  .حركة حماس

على أن ذلك ال يفسر الجانب المتعلق بهواجس الجيل الشاب الذي يطمح إلى المشاركة في كعكة السلطة بعد أن                   
لطة صارت متاحة في ظل توقف االنتفاضة عملياً، والخالصة أنه جيل يريد قطف ثمار نضاله مكاسب في الس                

والثروة، أي أننا إزاء مجموعات ال تستهدف تغيير البرنامج القائم على التهدئة والتفـاوض بقـدر مـا تريـد                    
  .المشاركة في ثمارها على األرض، وإن لم يكن باإلمكان الجزم بتوجه من هذا النوع بالنسبة للجميع

جلياتها الرائعة، تقدم الكثيرون فـي      من المؤكد أن الوضع العام يحمل الجميع، وحين كانت انتفاضة األقصى بت           
ساحة الفعل، وفيما هي تتوقف اآلن ألسباب موضوعية معروفة، فإن من حملوا أعباءها قد تحولوا إمـا إلـى                   

أما الشهداء فقد أفضوا إلى ربهم، وأما اآلخرون فينتظرون نصيبهم من الكعكة،            . شهداء أو أسرى أو مطاردين    
إلى دولة، أم في الضفة التي ستدخل مرحلة مراوحة تستعيد ما كان عليه حالها              أكان في غزة التي تتحول عملياً       
  .خالل النصف الثاني من التسعينات
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هناك من جانب آخر قدر من التزوير وربما التدليس فيما يجري، ذلك أن بعض نتائج االنتخابات قد اعتمـدت                   
لوم أن قطاعاً عريضاً من عناصر فتح هم        وسائل في الترغيب والترهيب معروفة ال تخفى على العارفين، ومع         

من (من المتفرغين في الوزارات والدوائر واألجهزة األمنية، وقد تيسر لبعض األطراف كسبهم من خالل المال                
، كما هو حال مع محمد دحالن ومن حوله في قطاع غزة، وكما هو حال جبريل رجوب وأصحابه                  !)أين جاء؟ 

  .في الضفة الغربية
برز الذي يواجه ما يجري في الساحة الفلسطينية فيتعلق بالبرنامج الذي ستطرحه حركة فتح على               أما السؤال األ  

  .الجماهير لمواجهة التحديات المطروحة على أجندة الفلسطينيين، وعلى رأسها برنامج شارون للدولة المؤقتة
 فـتح سـتخوض االنتخابـات       هل ثمة برنامج حقيقي على هذا الصعيد أم أن األمر متروك لقيادة السلطة، وأن             

أما األهم فيتمثل في الحاجة إلى معرفة ماهيـة الطـرح           ! ببرنامج الماضي وليس ببرنامج الحاضر والمستقبل؟     
الذي يتبناه الجيل الجديد في حركة فتح كما يسمى، وهل يتجاوز الموقف مطالبة هؤالء بالشراكة في المغنم بعد                  

ين ما يزالون يعتقدون أن بعض عناصر األجيال الجديدة تبدي مرونة           المشاركة في المغنم؟ نقول ذلك ألن كثير      
أكبر في التعاطي مع القضايا السياسية والتنازالت بشكل عام، مع أن التجربة هي الحكم في نهايـة المطـاف،                   
لكننا نتحدث عن تجارب التاريخ وتحوالت المواقف في حاالت من هذا النوع، وحيث يصعب علـى القيـادات                  

أن تقدم تنازالت جديدة    ) من أرض فلسطين التاريخية   % 78(ية التي قدمت التنازالت األصلية والكبيرة       التاريخ
  .قد تبدو أسهل على الجيل الجديد الذي صحا على مصطلح ثوابت له تعريفه المختلف

ج مـن   يبقى الجانب األهم الذي اشرنا إليه ممثالً في ضرورة أن تقدم حركة فتح للجماهير برنامجهـا للخـرو                 
المأزق الراهن، ورؤيتها لتطورات التفاوض والتصدي لبرنامج شارون، وإال فإن االنتخابات لن تقدم شيئاً غير               

  . تنافس بين الفلسطينيين يعمق الشرخ فيما بينهم
  6/12/2005الدستور 

  
  الخالفات تهدد فتح في االنتخابات التشريعية  .39

  حافظ البرغوثي  
 منذ البداية، حيث لم تجر استعدادات حقيقية لها باعتبارها مطلبا من الجيل الـشاب  االنتخابات أريد لها أن تفشل   

  . في مواجهة أعضاء اللجنة المركزية من الجيل القديم، ولهذا تركت أمورها دون ضبط
حيث سمح لكل شخص أن يعبئ استمارة االنتخاب دون التأكد من عضويته في الحركة، وفتح المجـال لكـل                   

 باعتباره نصيرا وحجبت االستمارات عن البعض، ووضعت بعض صناديق االقتـراع فـي              شخص بالمشاركة 
  . منازل خاصة لمنع البعض من المشاركة الخ

االنتخابات كانت تجربة كارثية أظهرت حركة فتح وكأنها حركة فوضوية وليست ديمقراطية باسـتثناء بعـض                
ت األموال لشراء الذمم وتزوير األصوات وسرقة       وبذل. المناطق، وأشهر البعض السالح ضد رفاقه في الحركة       

ومارست التهديد وتغيير النتائج، وهذا     .  الصناديق وتغيير األوراق، وتدخلت أجهزة أمنية علنا لصالح مرشحين        
كله لعب لصالح مركزية فتح التي سيعود إليها القرار النهائي في تحديد قائمة مرشـحي الحركـة، بحجـة أن                    

يت شابتها تجاوزات خطيرة، وبالتالي فان نتائجها ليست ملزمة كليا ولكن يمكن دراسـتها              االنتخابات التي أجر  
  . ألخذ انطباع عن مزاج الناخب الفتحاوي

القائد األسير مروان البرغوثي الذي أوكلت إليه مهمة تزعم قائمة فتح أبدى امتعاضه من التجاوزات، لكنه دعا                 
رة البرايمرز، انطلقت من زنزانته عندما دعا إلى انتخـاب مرشـحي            إلى االستمرار في االنتخابات، وكانت فك     

وضمن دائـرة واحـدة أي علـى    .  الحركة بمن فيهم هو، لكن فكرته كانت تنص على إجرائها في وقت واحد          
مستوى األراضي الفلسطينية، ولكن ما حدث عكس ذلك، حيث جرت االنتخابات على مستوى الـدوائر وفـي                 

محيص العضوية، ومع أن ثمة إجماع داخل فتح على زعامة البرغوثي الذي لم يـشهد               أوقات متباعدة ودون ت   
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إال أن رأيه النهائي في القائمة لم يتحدد بعد، فقد أم سجنه قادة الحركـة مـن محمـد                   .  االقتراع له أي تزوير   
ات فـي   دحالن وجبريل الرجوب وقدورة فارس، وطلب آخرون زيارته سواء لمعرفة رأيه أو لخوض االنتخاب             

  . قوائم مستقلة تحظى بدعمه
على الجانب اآلخر تنشط حركة حماس بصمت لتشكيل قائمة مرشحيها سواء بالنسبة للدوائر أو القائمة النسبية،                

وليس هناك انتخابات داخليـة     .  وهي ستطعم قائمتها بثالثة من األسرى وتحاول إقناع مستقلين باالنضمام إليها          
قوم مجلس الشورى بذلك بناء على توصيات من لجان فرعية كل واحدة مكونة من              الختيار المرشحين، وإنما ي   

ويخشى قادة فـتح نجاحـات متوقعـة        .  خمسة أعضاء بينهم أسير يبدون رأيهم في المرشحين كل في منطقته          
لحركة حماس بسبب حالة الفوضى واالنقسام وعدم االنضباط في صفوف حركة فتح، بينما يتسم عمل حمـاس                 

وعلى هامش القوتين البارزتين حماس وفتح، تحـاول قـوى          .  اط وااللتزام األعمى بالقرارات الفوقية    باالنضب
أو عشرين  % 2وسطية وديمقراطية ويسارية خوض االنتخابات في تحالفات تتيح لها اجتياز نسبة الحسم وهي              

بهة الشعبية االنتخابات   بينما تخوض الج  .  ألف صوت حيث تحالف حزب الشعب وفدا والجبهة الديمقراطية معا         
  . فيما يحاول الدكتور مصطفى البرغوثي تشكيل قائمة بزعامته. منفردة بزعامة احمد سعدات

سالم فياض، وهي لم تتبلور نهائيا حتـى اآلن،         . وهناك محاوالت لتشكيل قائمة مستقلة بزعامة وزير المالية د        
 فشلوا في البرايمرز يحاولون تشكيل قائمة فتحاوية        وثمة فتحاويون .  ولكنها ستكون قائمة مقربة من حركة فتح      

وحتى اآلن ومع فتح باب الترشيح لم تتحدد معالم القوى والقوائم التي سـتخوض االنتخابـات، ومـن                  . جديدة
المحتمل أن يخوضها خمسة أو ستة وزراء من الوزارة الحالية حيث أن القانون يفرض عليهم االسـتقالة فـي                   

  . غضون أيام
  6/12/2005 البيان 

  
  ...في أسباب فشل تجسيد التيار الثالث  .40

  إعتراف الريماوي
بعد أن بدأ التسجيل للقوائم اإلنتخابية في الثالث من الشهر الجاري، إستعدادا لخـوض اإلنتخابـات التـشريعية         

ئمهـا  الفلسطينية، حتى بدا واضحا أن فكرة التيار الثالث، قد تبخرت، وأن مكونات هذا التيار قـد سـجلت قوا                  
  .فرادى، بإستثناء ثالث قوى قد سجلت بصيغة إئتالفية

رغم ما حملته من مؤشر إلمكانية اإلئتالف والتوافق، فتلبية إحتياجات الوسط الشعبي والجماهيري لوجود تيار               
  !ثالث لم تتحقق

اسـب  هناك أطراف وشخصيات في المكونات المفترضة للتيار الثالث، ترى في هذا التيار فرصة لتحقيـق مك               
رقمية وعددية، وهذا يمكن قوله من خالل ما رشح من معلومات حول بعض الحوارات الداخلية التي جرت في                  
محاوالت لتشكيل التيار، ومثل هذه التوجهات يتم لمسها وفهمها عندما يكون الفرق كبيرا بين الحجم الحقيقي لها                 

وفي سياق مشابه، تبـرز     . ل بها في هذا التيار    وبين تشبثها بأرقام أكبر لتتمث    ) من خالل أي إستطالعات رأي    (
فهي ال ترى ذاتها إال بهذا      ! أيضا الشخصيات النجومية التي تسعى للتيار الثالث ولكن فقط إذا كانت على رأسه؟            

  ! المكان وإال لن يكن هذا التيار صالحا
فة لإلختالفات الـسياسية    كما أن هنالك مشكلة برنامجية فيما بين األطراف، ومن االمؤشرات على ذلك باإلضا            

التقليدية في بعض المواقف المعروفة أصال، هو دخول العديد من قوى التيار المفترضة، بتحالفات مع حـزب                 
السلطة في اإلنتخابات المحلية في مختلف مراحلها، وبمـا فيهـا المرحلـة الرابعـة والتـي سـتجري فـي                     

الهوة البرنامجية التي لم يتم ردمها وتجاوزها في        ، فهذا وحده يعد مؤشرا ليس بسيطا على عمق          15/12/2005
فهم طبيعة التيار الثالث كبديل، فالبديل يتحقق بالبرنامج والبنية والممارسة التي تعمل على تحقيق اإلحتياجـات                
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والتطلعات المرتبطة بوجوده وطنيا وإجتماعيا، وليس بحاالت اإلرتباك وعدم الحسم سواء في الفهم أو المـنهج                
  .رسةوالمما

قلنا سابقا، ان عدم تحقيق تيار ثالث حقيقي ببرنامج متميز ومستقل، سيجعل من القوى اليسارية جميعها كسورا                 
في نتائج العملية اإلنتخابية، وسيحفظ لها النصيب اليسير من التأثير في الفعل السياسي واإلجتمـاعي، فالكـل                 

صاف ولنكن أكثر عدالة في نقدنا، ال بد أن نتحـدث           يتحمل مسؤولية الفشل في عدم تحقيقه، ولكن من أجل اإلن         
بنسبية المسؤولية لكل طرف، وأن ال تبقى المسؤولية معومة، فوجود التيار الثالث يقتضي من أولوياته، التحدث                

  .بروح صادقة وناقدة إفادة للتجربة في المستقبل
يار الثالث، رغم نضوجه كحالـة وحاجـة   برأيي، أنه لم ينضج بعد فهما مشتركا لدى القوى اليسارية بأهمية الت      

موضوعية على األرض، وبالتالي غلبت الفئوية والذاتية الشخصية على ضرورة إنجاز برنامج وبنيـة التيـار                
الثالث، والكل يبحث ويجادل بالقوائم واألرقام، ولكن ماذا عن ما بعد إنتهاء اإلنتخابات؟ ماذا عن دور اليسار؟                  

تائج تشير إلى ذروة من حالة اإلستقطاب بين فتح وحماس، وبهذا المعنى ستكون             وكيف سيبقى؟ خصوصا أن الن    
  !نتائج ما حصده اليسار المشظى متواضعة؟

5/12/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   
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